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 :خالصه

است و به آداب و  یتاکستان یتات شیپدرام شاعر گو یتاکستان بر اشعار عل یمحصوالت کشاورز ریتأث یپژوهش بررس نیا هدف

 شیانگور در فرهنگ و ادب گو ژهیبه و ی. محصوالت کشاورزگرددیاشاره م یمنطقه در خصوص محصوالت کشاورز نیرسوم ا

است.  تیاز باغ و دشت حائز اهم یفاتیشاعرانه همراه با توص یهایرسازیتصوبرخوردار بوده و جنبه  ییباال تیمذکور از اهم

رو  نیخطه داشته، از ا نیمردم ا یبر زندگ یشگرف ریمختلف تأث یهایژگیبا داشتن و ژهیو انگور به طور و یمحصوالت کشاورز

به فرهنگ و آداب و رسوم تات  نکهیا. مقاله حاضر عالوه بر است دهیخصوص گرد نیدر ا یو رسوم خاصآداب  شیدایموجب پ

 ،یشاعرانه محصوالت کشاورز ریتصاو لیو تحل فیاشاره دارد، بلکه به توص یبرداشت محصوالت کشاورز نهیزبانان تاکستان در زم

 رد ن،یصورت گرفته است. بنابرا یدانیو م یاصورت کتابخانهها بهداده یآوراست. جمع افتهیاختصاص  زیپدرام نعلی در اشعار 

شده  یپژوهش سع نی. در اشودیدر اشعار پدرام پرداخته م ،یشاعرانه محصوالت کشاورز ریتصاو لیو تحل فیبه توص قیتحق نیا

 .پدرام اشاره شود یآن در اشعار عل ریشده و به تأث دهیکش ریبه تصو یمراسم مربوط به محصوالت کشاورز

 

 ، پدرامتاکستانانگور، تات،  ،یمحصوالت کشاورز :یدیکل واژگان

 

 

 



 

2 
 

 مقدمه -1

و هر آنچه به صورت  شدیاندیم یسخن بدان معناست که آنچه آدم نیملت است. ا کی شهیفرهنگ و اند یتمام نما ۀنییآ اتیادب

نهان و آشکار  یایبه زوا نیسرزم کی یبا مطالعه آثار ادب توانیرو م نیاست. از هم انینما اتیدر ادب زندیسر م یرفتار خاص از و

در  زیرا ن شانیا نییو موضوعات گوناگون، رسوم و آ هادهیاقوام مختلف نسبت به پد دگاهیبر شناخت د وهبرد و عال یمردمان آن پ

 نیو چنانچه ارسانه عواطف و احساسات بشر است  اتیادب گر،ید یقرار داد. از سو لیو تحل هیمختلف مورد تجز عیها و وقامناسبت

 نیاز ا یبه عنوان جزئ تواندیمربوط به آن م یهادهیو پد عتیبه طب یآدم ساساتاح میریدر نظر بگ تیکلّ کیمقوله را به عنوان 

در اکثر  پردازدیم عتیکه به وصف طب یچه آن دسته از آثار ادب ستیمدعا ن نیا یبرا لیبه آوردن دل ازیکل محسوب گردد. ن

 یبه تابلو لیتبد ینغز بجا مانده در ادب فارس راز آثا یاریتا آنجا که بس خوردیما به چشم م یشاعران و بزرگان ادب وانید

 .گرداندیمخاطب م شکشیرا پ یعیطب یهااز جلوه بایز ییشده و نما عتیاز طب یفردمنحصربه

 و مراسم هانیو... آئ یمذهب ،یاعتقاد ،یاجتماع ،یاسیس ،ییایجغراف ،یخیتار یهاتیهر فرهنگ با توجه به موقع    

 هاینیزم ،ینیرزمیآب ز هایسفره ،یسطح هایچون آب یبر وجود عوامل مساعد هیدارد. شهرستان تاکستان با تک یمختلف

 .کشور است یمهم کشاورز هایاز قطب یکیمصرف،  یاو بازاره یبه عوامل ارتباط یو دسترس زخیحاصل

 کیتاکستان اقدام نموده است. پرورش انگور ابتدا در خاور نزد جادیبود که به ا یکس نیحضرت نوع)ع( اول ات،یبه روا بنا

 ایمادر ریدر جزا یشد. در قرن پانزدهم انگورکار دهیکش یساحل یو بعدها به نواح افتیگسترش  ترانهیمد یۀدر اطراف ناح یعنی

  ت.افیانتشار  یجنوب یکایو آمر ایاسترال قا،یو سپس به جنوب آفر

انگور در درمان  میاز رژ کهیاست، به طور یاریبس هاییسودمند یدارا یخواص بهداشت ،ییاز نظر ارزش غذا انگور

گفت:  توانیانگور در جهان م یارزش اقتصاد ۀدربار نطوریهم .بوده است زآمیتیموفق زیآن ن جیسرطان روده استفاده شده و نتا

از  یکی یالیکشت و ارزش ر ریبوده است و از لحاظ سطح ز نیبشر عج یبا زندگ لاست که به مدت هزاران سا ایوهیانگور م

رشد و پرورش  یبرا یطیمح طیکه شرا یمحصول در هر کشور نی. اابدییپرورش م ایاست که امروزه در دن هاییوهیم نیترمهم

 گریکشمش، مربا، ژله و مصارف د رکه،س ،یخورتازه وه،یآب م یۀانگور به منظور ته دی. تولگرددیم دیآن مساعد باشد تول

 (12، 1374)کرمی، .است

 یرگیهکتار اندازه 25000به  کیکه کل باغات تاکستان نزد یشهرتاکستان انگور است به طور یباغ داتیتول نیترمهم

محصول انگور و  تیاهم لیاست. به دل گرید یو محصوالت باغ وهیآن باغات م هیهکتار آن باغ انگور و بق 23000شده که حدود 

رضا .)شودیآن محسوب م ۀساالن دیتن تول 200000از  شیهکتار باغ و ب 23000 اانگور کشور ب یاز قطب ها یکیکه تاکستان  نیا

 (25، 1375رحمانی، ایرج رحمانی، 
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 ران،یا یباختراز شمال  یامروزه در بخش یتا شمال خراسان گسترده بودند ول جانیاز آذربا یروزگار یتات یهاشیگو   

 ل،یالبرز، تهران، اردب ،یمرکز ن،یقزو یهادر استان هارهیجز نیاست. اجا مانده در منطقه به  یتات یهاشیاز گو ییهارهیتنها جز

  (37، 1396،ی. )رحمانندشویم دهید یشرق جانیاصفهان و آذربا ،یزنجان، خراسان شمال الن،یگ

قرار دارد. از  رانیا یفالت مرکز یشهر در شمال غرب نیاست. ا نیاستان قزو یهااز شهرستان یکی ادنیس ای تاکستان

و آوج  زهرانیو از غرب به شهرستان ابهر و از شرق و جنوب به شهرستان بوئ نیبه شهرستان قزو یطرف شمال و شمال شرق

. ندیگویسخن م یو حدود ده شهر و روستا در اطراف آن به زبان تات تان( مردم شهر تاکس7،1392 ،ی. )رحمانشودیمحدود م

  .رودیبه شمار م یشمال غرب یهااز زبان یزبان تات یهاشیتاکستان از گو ی( تات41:1377 ،ی)رحمان

 یآوا»به  توانیم سندهینو نیآمد. از آثار ا ایدر شهر تاکستان به دن1325اسفند  امیپدرام شاعر تات زبان در س یعل      

 یهاالمثلداستان زد )ضرب ،یزاکان دیعب یپا یمنظومه جا ، رقص مهتاب،البالغهتاکستان(، نهج یتات )مجموعه اشعار به زبان تات

 .اشاره نمود «اریو منظومه سمک ع لو جما لهیتاکستان(، منظومه جم یتات

 ینظر یمبان -2

شود، در بدو امر کشاورزى اعم از محصوالت زراعى و دامى که اصطالحاً به آنها تولیدات کشاورزى اطالق مى هاىفرآورده

توان ترین کاالهاى مورد نیاز بشر یعنى مواد غذائى حائز اهمیت است. در کنار این امر بخش کشاورزى را مىخاطر تأمین اساسىبه

  .گرفتدر نظر  ادىعنوان نقطه شروع توسعه اقتصبه

امرار  یاصل ۀلیشهر تاکستان بوده و وس یدیمعدود محصوالت تول ۀدر زمر ربازیانگور از د یباغدار ژهیبه و یکشاورز

گذار بوده و در  ریمردمان تاث نیا یبر زندگ میبه طور مستق یشهر بوده است. رونق و زوال محصوالت کشاورز نیمعاش مردم ا

 یشهر که تاکدار نیا یشهر را بشناسد الجرم از کشاورز نیفرهنگ مردم ا هدبخوا یکسگر شده است. اگر فرهنگ آنان جلوه

شهر  نیا یپدرام شاعر توانا علی. اندشده دهیدر هم تن یسخن انگور با فرهنگ تاکستان چون تار و پود گری. به دابدی یاست، آگاه

 رفتهیپذ ریتاث داریاز انگور و تاک زین شانیو ا هنبود یمستثن نیب نای از است تاکستان شهر فرهنگ گرکه اشعارش ماالمال جلوه

شاعر توانمند  نیتاکستان را در اشعار  ا یمحصول کشاورز ریتا تاث میپژوهش برآن نیاست. ما در ا افتهیو در اشعارش نمود 

 یم.قرار ده یو بررس لیشهرستان تاکستان مورد تحل

 قیتحق نهیشیپ -3

صورت نگرفته  یپدرام شاعر تات زبان تاکستان، تاکنون پژوهش یبر اشعار عل یمحصوالت کشاورز ریتأث یبررس نهیزم در

 یعلم قیتحق کیشده به  ادی نهیتا در زم دندیگرد بیموضوع، پژوهشگران ترغ نیدر خصوص ا یاست و با توجه به خأل مطالعات

 .بپردازند
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   ها و هدف پژوهشداده یروش گردآور -4

پدرام شاعر تات زبان تاکستان و به آداب و رسوم  یبر اشعار عل یمحصوالت کشاورز ریتأث یپژوهش که به بررس نیا در

تات و  یآوا ها از کتاباستفاده شده است. داده یلیتحل -یفیپرداخته و از روشِ توص یمنطقه در خصوص محصوالت کشاورز نیا

 یبر اشعار عل یمحصوالت کشاورز ریتأث یاند. هدف از پژوهش بررسشدهثبت  اکستانپدرام شاعر تات زبان ت یرقص مهتاب اثر عل

   .پدرام شاعر تات زبان تاکستان است

  هاداده لیتحل-5

بوده که در  یبه قدر ریتاث نیفراوان داشته، بلکه ا ریشهرستان تاکستان تاث کشاورزی در تنهاانگور نه یکشاورز محصول

( . 84، 1377،یشهر انتخاب شده کارآمد گشته است)رضا رحمان نیا یفرهنگستان ادب برا یشهرستان که از سو نیا ینامگذار

 دیتول نتریشیکه شهرستان تاکستان به عنوان ب شودیم دیتول نیران از استان قزویمحصول انگور کشورمان ا دیهشتاد درصد تول

 ،یرسم یو بنابه اعالن ها (باشگاه خبرنگاران جوان د)سایتشهرستان ها دار ریسا نینخست را در ب گاهیمحصول جا نیکننده ا

 (خبرگزاری صدا و سیما )سایت.کننده کشمش کشور است دیتول نیشهرستان تاکستان بزرگتر

جنس  11خانواده حدود  نیاست. در ا Vitaceae از درختان خانواده انگورسانان یاسرده (vinifera)یبا نام علم انگور

 نامه دهخدا()لغت.گونه وجود دارد 60از  شیو ب

از  یدر مقابل بعض چکیپ یو رونده دارد و دارا یاحالت بوته اهیگ نیخانواده جنس انگور است. ا نیجنس ا نیترمهم

 دهینام. درخت انگور، مو )تلفظ: مُؤ( دیآیاست که از درختچه انگور به عمل م یداررهیپوست و شنرم وهی. انگور، ماستها برگ

ها از اسطوره یاریکهن و در بس ینید یهااست که انسان کاشتن آن را آموخت. در کتاب یاهانیگ نیتریمیاز قد یکی. مو شودیم

 .استآمده اریملل نام انگور و موستان بس یهاو سروده

زه حبه ها، اندازه خوشه و مانند رنگ، شکل و اندا اتیاز خصوص یدارد که از لحاظ برخ یدر کشور ما انواع مختلف انگور

 .مقدار قند انگور با هم تفاوت دارند

 یشاهرود ،یکه در تاکستان وجود دارند عبارتند از: کندر یاز انواع یبرخ شوندیکشت م رانیاز انگور در ا یگوناگون انواع

بابا،  شیر ،یدانه قرمز، مهره، شان یدانه، ب یب ،یخان یمهد ،یعسگر ،یفخر د،یسف یاقوتیقرمز،  یاقوتی(، یزمستان ای)قرمز 

شست عروس،  ،یغالم ش،یم هیما ،یچشم گاو ،یعباس یلعل، حاج ،یریسنگک، ام د،یسف چهروچه قرمز، رو ،یسلطان ای یکشمش

الوان، شصت عروسان ، مادر و  ،یرازیش یرازق ،یدم خروس ،ینیگوهر، لعل حس ،یلیخل ،یامراغه ،یزدانی ،یشاهان ،ینبات ،یصاحب

 ،ی)منصور رحمان .یلیسرخ خل ،یعلن ش،یراندیلوغن، شاماما، خ اه،یس یالف ،یاب ،یاورچه ،یمثقال ،یمالئ ،یابچه، مسکه، گزنه

 .مپردازییم یانگور به طور اجمال هایاز گونه یبرخ یبه معرف ری( در ز46، 1386
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دارد.  یمصرف تازه خور شتریکه ب، متراکم یوخوشه ها زیر یرنگ قرمزبا حبه هارس, به است زود ی: انگوریاقوتی انگور

 .شود یاست که وارد بازار م یانگور نیاول اًبیتقر ،با توجه به زود رس بودن

 دهیبه زرد و قرمز د لیما دیوجود دارد و به دو رنگ سف رانیدر ا ینوع انگور به فراوان نی(: ایدانه )کشمش یانگور ب 

انگور و کشمش مناسب  رهیش هیته یمصرف تازه و هم برا یرود، که هم برایگونه از انگورها به شمار م نینوع بهتر نیشود. ایم

 .است

 دهید رهیو قرمز ت دیوجود دارد و به دو رنگ سف رانیا زیمناطق انگور خ شتری(: در بی)سلطانیشاهان ای یشان انگور 

 نیدارند و به هم یمینوع انگور پوست ضخ نیا یهااست. حبه)کشمش دانه دار( مناسب  زیمو هیو ته یتازه خور یشود. برایم

 .کرد یدار نگه یرا تا مدت یتوان انگور شاهان یم لیدل

دانه بوده  یانگور دارا نیا یهادرشت است. حبه یهاحبه یانگور پرآب گوشت آلود و دارا نیبابا(: ا شی)ر ینیانگور حس 

شود.  یخوانده م یگوناگون یمختلف کشور به نام ها ینوع انگور در جاها نیاست. ا متریسانت 3آن در حدود  یهاو طول حبه

خانم انگشت ایمناطق به نام انگشت عروس  یاریفرو رفته است در بس ایبرجسته  یکم نهستند و وسطشا دهیها کشمثال چون حبه

 .شودیبه صورت تازه مصرف م شتریانگور ب نیشوند. ایخوانده م

کشمش  هیو ته یخورمصرف تازه ینوع برا نیاست ا رانیاز ارقام انگور در ا یکی ی(: انگور عسگریرازی)ش یانگور عسگر 

کردن را  ینگهدار تیانگور قابل گریبا ارقام د سهیرنگ است و در مقا دیو سف دهیکش یهاحبه یدارا رد،یگیمورد استفاده قرار م

 .است انگورانواع  هیتر از بقندارد و زودرس

درشت  یهادراز و حبه یهاخوشه یانگور دارا نیاست. ا رانیشمار انگور در ا یاز انواع ب یکی ی: انگور رازقیانگور رازق  

  .هم دارد یاست و پوست کلفت دیسف یرازیش یانگور رازق یهاآبدار است، رنگ حبه

 ۀنوع در زمر نیاست ا یورنگ آن سبزکم رنگ وگوشت یضیبه شکل ب شیهااست زودرس ,حبه یانگور: یلیانگور خل 

 .شودیاستفاده م یتازه خور یهاست و براانگور نیزودرس تر

کم است.  یهادانه یانگور پرآب و دارا نیا یهاگرد به اندازه قندق است. حبه یهاحبه ی)مادر و بچه(: دارا اهیس انگور

 .انگور مصرف دارد یرهیش هیمعموالً در ته

در کتاب رقص مهتاب « تاک مینس»با عنوان ایشهرستان در سروده نیمختلف انگور در ا یاز گونه ها ریپدرام با تاث یعل 

 :کشت در تاکستان پرداخته است ریانواع انگور ز یبه معرف

 پاک دارد یمیکه تاکستان شم تاک دارد یخوش هوا ینسم

 که در هر باغ و هر رستاک دارد رز در خزان را ۀجلو بنازم

 دارد چاک هادر آن دامن که صد مست و شنگول یدختران نهفته
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 چاالک دارد یکه پنهان دلبر باد ندکیم دایهر چاکش هو به

 خاک دارد یپر درد، رو یخم گون چهر رهیت یزیکن یشاهان چو

 ناب و پاک دارد اقوتیدو صد  نگر چون ناردانه یاقوتی به

 سرخ و آتشناک دارد یکه آب را غرق خون است یکن صاحب نگه

 پژواک دارد اشیکه بانگ مست زرد ۀدایب ۀبر جلو نگر

 آک دارد یب ۀلبالب باد نیبه کف صد جام زر یپندار تو

 شراب ارغوان از تاک دارد سرخ ۀدانبی اشحبّهحبّه به

 تازه زاده ماک دارد شیچو م پستان شیهنگام مکش از م به

 باک دارد یسر ب یبه سرمست فخر کن کز شدت شهد یفخر به

 امساک دارد رسدیچو بر من م یجام عشرت را که ساق بنازم

 مرا مار سر ضحاک دارد شیدارند و من ن گرانینوشش د که

 دارد اکیتر گرانید یبرا زهرش به جام جان پدرام بود

 که از رنج و غمش ادراک دارد آگه ز درد باغبان است یکس

 افالک دارد سوی محزون سر پرورو کار تاک زییپا نیبب

 ساک دارد کی یبه دست خود ته در آخر پس از پس دادن وام که

 (53، 1395پدرام،  ی)عل

 

 انیب یبرا یبه عبارت کنند،یم انیاطراف خود ب هایدهیخود را با عناصر و پد یهر جامعه افکار، اعتقادات و باور ها مردم

رشد افراد در هر  نکهیمطلب و هم ا نی. هم اکنندیاز قبل شناخته شده استفاده م یزهایمجهول و مبهم خود از معارف و چ ۀنقط

 یاز موارد یکیباشند.  رگذاریشدن در آن جامعه بر آن تاث رفتهیو پس از پذ رندیبپذ ریکه از آن جامعه تاث گرددیسبب م ایجامعه

از گفتمان صنف  ابدیپرورش  یفن طیدر مح یسخن اگر فرد گریآن جامعه است؛ به د اتیادب رد،پذییاز جامعه اثر م یکه آدم

به  رد،گییخود بهره م ۀدر امور روزان یاز گفتمان مذهب کندیرشد م یمذهب طیکه در مح یطور فرد نیهم ردپذییخود بهره م

 ریتاث نیکه ا کندیاستفاده م« کردن یآب روغن قاط»در کارش از اصطالح  یآشفتگ انیب یبرا کیفرد مکان کیعنوان مثال 

    و... . بردیرا به کار م« چراغ را بُکش»اصطالح ،خاموش کردن چراغ انیب یقصاب برا کیاز شغلش است و  رفتهیپذ

شهر  نیاز گفتمان مربوط به ا زین شانیا ست؛ین یامر مستثن نیشهر رشد و بالنده شده از ا نیپدرام که از آغوش ا یعل

را از کتاب رقص مهتاب « تاک پرور»سروده ریبحث در ز نیبهتر ا یو در اشعارش منعکس کرده است. جهت معرف رفتهیپذ ریثأت

 کندیانگور استفاده م یخود از گفتمان مربوط باغدار ۀمقصود عاشقان انیب یبراشاعر  نجای. در امیاشاعر انتخاب کرده نیا

 دندیتو را با گل برابر آفر/دندیدر جنت گل تر آفر چو

 دندیرا خلقت از خاک است اما/تو را از آب و شکّر آفر بشر
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 دندیآفر کریپ و دندیرضوران/ به هم چ هایتو از گل نیتکو به

 دندیسرو تو را الگو گرفتند/که در گلشن صنوبر آفر قد

 دندیدو زلف از مشک و عنبر آفر/یبهشت بیاز گل غبغب از س رخ

 دندیاحمر آفر اقوتیتنگ/لب از  ۀاز غنچ نیقیرا  دهانت

 دندیو گوهر آفر دیکه دندان/ز مروار دمدی اتگاه خنده به

 دندیسرشار، ساغر آفر یز م /ییچشم مستت را که گو بنازم

 دندینمودند/مراهم تاک پرور آفر یتو را ساق یسرمست به

 دندیکه مانند تو دلبر آفر/داریشد پد یعاشق زمان دل

 دندیکمتر آفر شهیپدرام/محبت پ یدرگهت همتا لیخ ز

 (71، 1395پدرام،  ی)علدندیکه در وصف هنرور آفر/ییکن خامه را در چامه گو نگه

 یها تیفعال دنیرس« برداشت» ۀبه مرحل ،یعلوم کشاورز ریبه تعب ای دنیجهت رشد و به ثمر رس یمحصول کشاورز هر

 ،آن محصول ازیمتناسب با ن دیاز آن است؛ کشاورز با شیزحمات پ ونیمحصول آخر کار مد برداشتِ یعنیمخصوص به خود را دارد. 

 رینسبت به سا یپرورش سخت ۀحساس است و مرحل یهاوهیانگور از م ۀویداشته باشد. م یمناسب دهد تا محصول خوب یهاپاسخ

به  ازیمحصول در چهار فصل سال ن نی. اردیگیو ارزشمند قرار م نیوز یهاوهیم ۀت که در زمرامر اس نیهم دیها دارد و شاوهیم

از  یکیضمن اشاره به  ری. در زطلبدیرا م شیخو یمقتض تیهر زمان فعال ازیمخصوص به خود دارد و بنا به ن یمراقبت ها

 .بوده است رگذاریثأشاعر ت نیکه بر شعر ا میپردازیها م تیفعال نیا یپدرام به معرف یهاسروده

 (درسیمی باغ کار آرامبرمومه رزه کار  )آرام نمنم

 (شدیقزقن فصل کاروه )و گرماگرما فصل کار م هید

 مو( دنیمردان بر ی)برا نیربیب وهیرا م مردکون

 (هاآن دنیزنان هم برچ ی)و برا نیاوچ وهیزنون را ده م

 (آمدیوَر م نیزم یکه سرمومه )پس از موبر نیربیب وهیم

 (دگردییم زدنلیگاو مومه ور مومه )آماده ب نیزم
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 مرزها( یخاک رو ختنی)پس از ر یده بونده پس مرزون

 (شدیآغاز م زنیلیزن کار برمومه )ب لهیب

 (بردیم« جار»پدر نامزدش  برای ها)تازه داماد ررایپ رشیمبه تازه ذوما نوماز جارش

 )از باغ و صحرا( ادنیبرخو س رز

 (ادنیس یا میبگو خواهم ی)م ادنیموگو س واجمه

 (افتینخواهد  انیپا می)اما اگر صبح تا شب هم بگو ادنیتامونا منبه صب واجم تا شو س آما

 سخن دارم( ایدن کی ۀگورن )انداز ایدن یدرم ا گپ

 (48، 1379پدرام،  یگفت(  )عل توانمیرا نم اشیمنگرده واتن )که تمام شیهم

نقل شده بود، تا  نهیبه س نهیکه از گذشتگان س یخود و اطالعات اتیبر اساس تجرب یو کشاورزان تاکستان باغداران

و خشونت و  یهوا به سرد شیمختلف از لحاظ گرا هایآب و هوا و ابرها را در حافظه خود داشتند که زمان تیوضع یحدود

 ،ی.)بهمن رحمانگرددیمحسوب م یمحل میتقو یکه نوع دادیرا نشان م و... تاندرخ ها،مزرعه ها،به باغ یاحتمال هایبیآس دنیرس

از : گفت توانیصورت م نیسال در تاکستان را به ا کیتاک در  یسنت یباغبان ۀخالصه نحو اریبه طور بس جانی(در ا199، 1390

 نیکه در ا یبه آب دارد و آب ازیاز هرس، تاک ن بعددارد.  ییبه تخصص باال ازیخود ن نیبهار شروع به هرس باغ کرده که ا لیاوا

هرس)قباًل هرس  ایاست که بعد از اره کردن  ی. منظور از اراب )اره، آب( آبندگوییم«اراب»در تاکستان شودیموقع به مو داده م

در  یارینوبت آب نیا ی. و معمواًل براشودی.( باغ به آن داده مردگییمخصوص صورت م یچیاره و حاال به کمک ق ۀلیباغ بوس

که خاک،  یهنگام ،یاریآب نی. بعد از اشودیاستفاده نم قیعم هایخاطر معموالً از آب چاه نهمی به داشته وجود آب هارودخانه

باشد که به صورت کلوخ بماند و نه خشک شده باشد که باز هم  سیخس ادیصورت که نه ز نیشخم زدن شد به ا یمناسب برا

 معموالً  زدند،یم لیبتواند خود را رها کند، آن را ب گردانندیبرم لیب لهبوسی راکه آن یبماند، بلکه وقت یباق کلوخو  دهیصورت خشک

 دیوپنج روز بعد از عرا تا چهل یزن لیب معموالً  شود،یم زین زدنلیو مزاحم ب دهیبار یادیبهار است باران ز لیموقع که اوا نیدر ا

( الزم به ذکر 71، 1377 ،ی.)رضا رحمانندنماییم زنیلیشروع به ب ردگییصورت م یموقع که بارش کمتر نیعقب انداخته و در ا

خودش و چند  یزن لید هنگام بنعروس ثابت ک ۀخود را به خانواد اقتیو ل ییکه توانا نیا یتازه داماد برا ،است که در تاکستان

که .کردندیزدن کمک م لیو او را در ب رفتندیپدر نامزدش م کمکروز به  کینفر از دوستان و بستگانش به عنوان کمک حداقل 

انگور شده و  هایخوشه آوردنسپس منتظر گلباغداران ( 101، 1390 ،یرضا رحمان)به این رسم در اصطالح محلی جار گویند. 

در  که موقع آن معموالً ردگییدوم سال انجام م یارآبی غوره، شدن دارآب یبرا شودیم یآب کم یانگور دارا ایکه غوره یهنگام

 اند،را که در سطح باغ رشد کرده یهرز هایکشاورزان علف انگور معموالً دنیزدن تا رس لیاز ب یعنیمدت  نیا یاست. ط ریت لیاوا

 .ندنماییم شکنیسله لبی با را هااطراف بوته برده و اگر تازه کاشته شده باشد معموالً نبی از
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 (بافتندیگندم م هایبا ساقه یبائیز یموتشون )چه سبدها یقشنگ قشنگ سبتون کلشه ب چه

 (قهیبا سل ی)و برخ یب شونیقیسل ونیبعض

 (بستندمی هابر آن هاییجانامون )نقش ندینقششون ماش

 (را هاآن کردندیم ی)در پستوها نگهدار نهیمدشت پس اشونین

 (آورندیم رونیب ینی)و هنگام انگورچ نهیبرمورچون انگوره چ

 سنبله ما )در چهاردهم ماه سنبله( چاردهم

 (رسدیم ینیفصل انگورچ گفتندیما )م نیمواچون انگوره چ

 (مینیتدارک بب مخواهیی)م نومهیموگو و تدارک

 (مینیتدارک بب دیکه با دبجنبی هازارو بجومبا )بچه ایپابا

 (خواستندی)صبح زود بر م ندهیویزونا پا م صب

 (شدندیباغ م ی)و راه ندهیشیرزه را م مهید

 (هاباغ ریخورزه را )صبح زود مس تیجمع

 (زدیموج م تیموجش مزند صب زونا )از جمع

 سواره( یکی ادهیپ یکی) ارهیسو شیا ادهیپ شیا

 (رفتندمی دستهدسته جمعی تک و تک یدسته، تنا تنا )گروه دسته

 بود( یامتیق ینی)انگورچ نیوه انگوره چ ومتیق

 (58، 1379پدرام،  یداشت( )عل ینیری)که رسم قشنگ و ش نیریقشنگ وه ش رسمشون

 هاکه در تمام باغ وریتا در اواسط شهر روندیغوره جهت استحصال آب آن به باغ م دنیچ یمرداد برا لیدر اوا کشاورزان

که  دارانیانگور را در محل باغ به خر ایکه  باشندیانگور م دنیهمراه کارگران روزمزد، مشغول چ گاهی و خانواده همراه کشاورزان

. و صورت دوم برندیبزرگ جهت مصرف م یبا قرار دادن انگور در جعبه آن را به شهرها هاآنو  فروشندیهستند م یدالل محل

در آن جا  زاگر کشاور ایو  ردگییدر همان محل باغ انجام م ایعمل  نیکه ا ندنماییبه کشمش م لیکه کشاورزان انگور را تبد نیا
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 جادیباشد که حمل و نقل آن مشکل ا یو مقدار انگور طور باشدخشک شدن در آفتاب( نداشته  یپهن کردن انگور برا یبارگاه)جا

 (136، 1390 ،یرحمان.)رضا ندنماییخشک م یو به خانه آورده و در محل مناسب ختهینکند، انگور را در جعبه ر

شبانه  کیگندم را  یهامشغول بودند خوشه زیبه زراعت گندم ن یکه عالوه بر تاکدار ییهاآن یتاکستان ۀقیبا سل زنان

 یکار ساقه ها نید، با ایدنکشیم رونیرا ب هارنگ داخل ساقه یقهوه ا هایداند و پس از نرم شدنشان گرهیروز در آب قرار م

ساختند که در امور یمختلف از جمله سبد و کاله م ینیتزئ لوسای هاساقه نیبودند و با بافتن ا دهیحالت قابل دارو نم سیخ

 (خبرگزاری دانا .)سایت جستندیاز آن بهره م یکشاور

داشتند  یکه دامپرور هاییمثال خانه شدیبنا م کردندیکه امرارمعاش م یتاکستان متناسب با شغل یمیقد یها ساختمان

 زیداشتند ن یکه شغل کشاورز هاییو در خانه کردندیم جادیدام و... ا یو محل نگهدار دامۀانبارغله و انبار آذوق شانهایدر خانه

( که در آن 147، 1391 ،یو غالم ی)پوراملش آمدیخانه به حساب م یوجود داشت که پستو«نیپس»به نام یبود؛ محل نیچن نیا

ابزار  ،یکشاورز انگور، لباس کارِ آوریجمع یدر آنجا سبدها د؛گردییم یمشخص نگهدار امیخانه جهت استفاده در ا لیوسا

 .دادندیو ابزار هرس و... قرار م زنیلیب

 میمخصوص و متناسب با خود جهت مراحل کاشت، داشت و برداشت دارد که به آن تقو هایزمان یمحصول کشاورز هر

 .مکنییانگور اشاره م یکشاورز میتقو یدادهایرو نتریاز مهم یبه برخ نجایدر ا ندیگو یکشاورز

عمل کرده و از  قیبه عنوان عا یآب زمستان ،کار نیاست که با ا یآب زمستان ،انگور یاقدام در سال کشاورز نینخست

 یزمستان یبا سرما یتقارن زمان لیامر به دل نیا یدشوار لیبه دل کنیل کند؛یم یریاز حد باغ در زمستان جلوگ شیب یسرمازدگ

 .دهندیکار را انجام نم نیکشاورزان ا ۀهم

. هرس انگور از شودیانجام م نیفرورد لی، اسفند ماه، و اوا«آفتاوود»مو که در اواخر  یهاهرس شاخه ای «نیربیب وهیم»

 ینیبر اساس فرمول و هدف مع اهانیاز اندام گ ییهاقطع کردن قسمت ای دنیدرخت انگور است. هرس؛ عمل بر یلزومات باغدار

 شیمقدار محصول افزا جهیکه در نت دینمامی دخالت هاآن شیدرختان و آرا یشیزا ،یشیعمل در رشد، قدرت رو نیاست که با ا

 زانیم شیعمر درخت، افزا شیافزا توانیهرس درخت انگور م جی. از نتاابدییو دلخواه پرورش م حیبه نحو صح اهیو گ افتهی

را نام برد. هرس  وهیم زشیاز ر یریو جلوگ وهیم تیفیک شیفرم و اسکلت مطلوب، جوان کردن درختان مسن، افزا جادیمحصول، ا

 .مپردازییدر درخت انگور م یتنها به هرس بارده ترشیب تیاهم لیجا به دل نیدر ا یدارد ول یمراحل و انواع گوناگون

مو شروع و همه ساله  یدر سه سال قبل( بار ده یفرم ده هایاسکلت و اندام مو با هرس لی)پس از تشک از سال چهارم 

 بهار در هاتا قبل از باز شدن جوانه زپایی در هاهرس را پس از خزان نمودن برگ نیگردد. ایدر تاکستان انجام م یهرس بارده

زمستان و در بهار انجام  خبندانیشدن  یمانند شهرستان تاکستان بهتر است پس از سپر ریدر مناطق سردس توان انجام داد. می

-2ل، برداشت حداکثر محصول در همان سا-1سه هدف عمده را مورد توجه قرار دهد: دیا. لذا در هنگام هرس، کشاورز بردیگ

 نییعمل هرس انگور تع نتریبردن عمر تاک؛ مهمباال -3ی، سال آت یبرا رهیذخ یهاچوب و جوانه یهاشاخه نیمأو ت ینیب شیپ
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، ارقام انگور با مختصات مربوطه، سن بوته مو ،تعداد درخت  یطیمو است. عوامل مح هیهر پا یالزم بر رو یجوانه ها یو نگهدار

تعداد جوانه  نییرا در تع یهر کدام از عوامل مذکور به سهم خود نقش اساس یبه زراع هایروش ،یهرس قبل ستمیدر هکتار، س

 رادرخت انگور  یاز باغدار یاگرفت هرس قسمت عمده جهینت توانیالزم پس از هرس به عهده خواهند داشت. در مجموع م

 (باغ شهری )سایت .میده شیرا افزا یمختلف در هرس انگور هر ساله بارده هایبا استفاده از روش متوانییما م دهدیم لیتشک

است که در سال  یآب نینخست یاریآب نیا نکهیا لیاست. به دل یاریاقدام قابل توجه کشاورز آب نتریاز هرس مهم پس

است  نیالزم جهت شخم زدن زم طیفراهم کردن شرا یاریآب نیبه آب اول معروف است. علت ا شودیبه تاکستان داده م دیجد

انجام  یزدن به آسان لیو ب شودینفوذ کرده و خاک نرم م نیکار آب در زم نیامعروف است. با « بزن لهیب»که در شهرتاکستان به 

 .ردگییم

عالوه  وارند؛یحصار و د یاغلب مشجّر، دارا رانیا هایاقدام مهم در فصل بهار است. تاکستان نیزدن آخر لیب« زَن لهیب»

خودرو  اهانیگ یبرخ یقو یها شهیاز ر نیدارند تا زم ازین نیزم قیو طبعاً به شخم عم و پشته هستند یجو یاغلب دارا نیبر ا

 میتقس تاییسه هایشود. معموالً افراد را در گروه یشروع م یاوری ۀویاز چهلم تا پنجاهم بهار با ش زنلهیکاشت شود. ب ۀپاک و آماد

قرار  یرا کنار دو پاراست یپاچپ کیکار،  یراحت یشود. برایکوز دو طرف آن م مهیکرت و دو ن کیو هر گروه عهده دار  کنندیم

دو نفر  نیطرف چپ کار خواهد کرد، و ا یجو ۀمیچپ پا در ن کیطرف راست و  یجو ۀمیراست پا در ن بیترت نی. بددهندیم

زدن از بغل کرت فرو  لیرا که بر اثر ب هاییمتعلّق به خود، خاک یجو ۀمیزدن دو بغل کرت و ن لیخواهند توانست عالوه بر ب

مو کنار بزند  یاصل ۀشیر یپا زرا ا یمیخاک قد دیکند با یکرت کار م یکه رو یخود بازگردانند. کس یبه جا یبه آسان زد،یریم

 (70، 1373، ادی.) فرهزدیبر شهیآن در اطراف ر یو خاک آفتاب سوخته را به جا

مخل  اهینوع گ کیوجود  لیاست که در شهرتاکستان به دل دهیوهیم انپای تا هااز اقدامات غالب تاکستان زداییآفت

 .است مشهور بگدنعمل به سوزمه نی( اچکیپ اهی)گ« سوزم»رشد مو به نام 

 از هاتاکستان ۀهست. فراورد زیو برکت ن ریپر خ یبه مراقبت است ول ازیحساس و ن ایوهیحال که م نیدر ع انگور

آن  هایو برگ «شالیش»از درخت مو استفاده کرد  توانیکه م یمحصول نی. نخستابدییادمه م زییو تا پا شودمی آغاز تابستان

 هایو از برگ بردند؛یاز آن به عنوان تنقالت بهره م مزگیترش لدلی به که شودینو رس مو گفته م هایبه شاخه شالیاست. ش

. غوره در واقع نارس انگور است که رسدینوبت به برداشت غوره م ،نی. پس از اشودیدلمه استفاده م هیانگور جهت ته ۀدرخچ

انواع انگور  ۀاست که هم حی. الزم به توضرندگییم رهآبغوره به تهیۀ و شورغوره یۀ. از غوره جهت تهردگییمورد استفاده قرار م

 یبهتر تمطلوبی هاآن ۀدیرس نیتابستان برخوردار نبودند و همچن لیدر اوا یکاف دهیاز آب رایغوره را ندارند ز ۀاستفاد تیمطلوب

 .شودیم هگفت« دوله دله»یغوره مناسب باشد، به اصطالح محل ۀاستفاد ینوع از انگور که برا نیدارد. به ا

 یاریبار آب نیآخر یمحصول را برا نای محصول شدن دارو آب یانگور جهت رشد کاف ییاز برداشت محصول نها شیپ

 .ردگییکار در اوسط تا اواخر امرداد انجام م نی. که اکنندیم
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 نی. اردیگیکه با جشن برداشت انگور انجام م ؛انگور است ییبرداشت محصول نها ،انگور یمرحله در کشاورز نیآخر

است جهت تشکر از  ینیرسم آئ یجشن نوع نیاست. ا ینیانگورچ یآغاز رسم ردپذیمی  صورت وریجشن که در چهاردهم شهر

 دوستیهمراه بوده که در آن به حس مشارکت و تعاون و نوع لههلآئینی که با ساز و نقاره و رقص  یحس شکرگزار انیخداوند و ب

  .کنند-یها به کمک هم محصول را براشت مخانواده ینی. در مراسم انگورچگرددیمطرح م

 (دندرسییبباغ م یرزمون )وقت ندهیمرسسد

 (کردندیموجا سبتون )سبد ها را آماده م برشون

 (کردندیچاقوشون ده انگو )اره و چاقو برداشته آغاز م اره

 (دندچیی)زن و مرد و کوچک و بزرگ همه انگور م نیازاری هینیمردک، ز شونیهم ندهیمکت را

 (شدندیانگور جمع م ی)دور بوته ها هیپوتونشون دوره م نیانگوره چ ندهیو همه

 (انباشتندی)سبد ها را م هیپوره م سبتاشون

 (بردندمی هابکشون مبرچون )چالکه کش چالکه

 (کردندی)و درباگاه پهن م هیخوره م بارگاشون

 .(بودند جوان زنان و دختران ها)چالکه کش هیت یت ایجونزنه  ای هیبکشه که که و چالکه

 (دندخرییانگه فراوون )گوشت فراوان م گوشتشون

 (ذاشتندیمون )و در باغ بار م یبل شونیماش رزه

 .(کردندیشون آمنا )آزاله را آماده م یبل آزاله

 (خوردندیهمه موخارچون )و با لذت م یب فیک

 (بودندیرزه مگردست )اگر نامزدها در باغ م نومازه

 (شدمی ترخوش مزه مگردست )آبگوشت خوشمزه بله

 (شدیکشمش خشک م زی)در فصل پائ زهیبارگامونه مو زهیپائ وهیخشکام

 (هابا جمع کردن بارگاه دندچییبرم نزمی از را)آن زهیر زهیدونه دونه ر ندیاونچ نهیزم جاناشون

 (شدیتمام م زنی کارها ها)بارگاه وندهیکارون تامونام  وندهیپا م ونیبارگا
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 (قهیمنده زنون )زنان خوش سل قهیسل آ

 (کردندیخوب کشمش را جدا م های)خوشه شونیخوشون خو اونچ خوره

 (ختندرییبزرگ م هایپله پله قمبارون مون )و در قمباره هیاالده م جاناشون

 (ختندآوییخشک هم م هی)سا چونیخشک ده ماو هیسا

 (بستندمی فراوان  هایمبست فراوون )و از انگور آونگ انگاشون

 (پرداختندیگرفتار )پس از کار باغ کشاورزان به شخم زدن مزارع م یریگو ندهیبد از رزه کار و تومیر

 (بستندیم شیکرده به خ وغیمپچون اوجار )گاو را  یسر بلگه ب وی سهیم وی گاوشون

 (کاشتندیو گندم و جو م رفتندیم ی)هر روز به شخم زن یوکری یگندمه کر یریگو ندهشی یهر رو م

 (افتییم انیکار پا یکارون بخ برمومه )با انجام شخم زن هیکار که سرمومه د یریگو

 (دگرائییم یگرم رو به سرد زی)پائ ندیکه پاش او نچ زییپا گرمه

 خبر مومه قرصه ما که سختاموه زمستون حساباموه خنکاخو

 (65، 1379پدرام،  ی( )علدادیزمستان م دنیخبر از فرا رس شدیم دیقوس که شد ی)سرما

 یتاکستان ۀقی. زنان خوش ذوق و سلیزنان تاکستان برای است یبلکه آغاز ردپذیینم انیانگور با برداشت انگور پا محصول

تا شور.  نیری. از ترش و شرندگییمختلف سال از آن بهره م امیکه در ا آورندیبدست م یگوناگون هایفراورده یبهشت ۀویم نیاز ا

تا در طول سال از بهره  کنندیآن را به چند شکل خشک م ۀساالن ۀاضاف ؛شودمی استفاده  خوریتازه یاز انگور برا نکهیعالوه بر ا

مجاز  یخشک کردن و مواد افزودن طیو خشک انگور است که با توجه به نوع انگور، روش و شرا دهیرس وهی. کشمش، مرندیگ

 یزابیت ،یگروه آفتاب 3انواع کشمش به  ران،یا یاستاندارد مل بقرسد. مطا یدر بازار به فروش م یمختلف یموجود در آن به نام ها

آفتاب  میکه با تابش مستق شودیاطالق م دانهیانواع مختلف انگور ب دهیرس وهیبه م یشود: کشمش آفتاب یم میتقس یو انگور

روشن موجود است و همراه  ایهتا قهو ییبه رنگ زرد کهربا یکه کشمش انگور ی. در حالدآییدر م ایخشک شده و به رنگ قهوه

رنگ  یدارا ییکه محصول نها شودیمجاز استفاده م ییایقل یاز محلول ها یزابیانگور ت دیتول یاما برا شودیدود گوگرد خشک م

 یبندطبقه  نیکه ا یوجود دارد به طور زین دانهبی و داردانه نوعِ 2در بازار  نکهیاست. جالب تر ا ییخرما یزرد روشن تا قهوه ا

که همان  ردیگ یگروه قرار م نیدر ا زین زیکشمش است. البته عالوه بر کشمش، مو دیتول یبه علت نوع انگور مورد استفاده برا

 (5)سایت .شود یم هیته یانگور شاهان ایقرمز  یمجلس اهیس یاست که از انگورها یکشمش
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 یۀته یقرار دارد. برا یدر دستور کار زنان تاکستان زیو سرکه ن ۀانگورریش یۀخشک، ته هیسا یۀبر انواع کشمش ته عالوه

روز خشک  50-60 یها در ط. حبهکنندیم زانیمناسب از سقف آو یریبزرگ با هواگ یهاا را با نخ در اتاقهخشک خوشه هیسا

ها وجود ندارد و کشمش بدست آمده و فاسد شدن حبه ین روش خطر بارندگیشده رنگ سبز دارد. در ا هی. کشمش تهشوندیم

 یباال و زمان بر بودن مقرون به صرفه نبوده اغلب جهت مصرف خانوادگ نهیهز لیروش به دل نیاست. ا دیاز مواد زا یو عار زیتم

ها و یدر مهمان ییرایو اسباب پذ ینگتا مصارف خا کشیشیانگور در طول سال جهت سوغات و پ های. از فراوردهگرددیم هیته

 .شودیارائه به بازار استفاده م تیو در نها هاینیشب نش

 گیرینتیجه -6

ها  کند تا از چگونگی زندگی افراد و روابط حاکم بر زندگی آنشناخت آداب و رسوم و فرهنگ هر جامعه به ما کمک می

که افراد این جامعه در یک جامعه بوده یعنی این دستتت آوریم. این اطالعات ممکن استتت مربوط به گذشتتتۀ اطالعات زیادی به

ها بوده و های آنها و کوشتتشاند و فرهنگ کنونی حاصتتل تالشهای متمادی با هم زندگی کردهگذشتتته چگونه در طول ستتال

 ند. ی زندگی جمعی خود تالش نمایها روز به روز بر بهبود شیوهگیری از این تالشاند با بهرهها توانستهکه آناین

ترین محصول کشاورزی این ایم با بیان تأثیرپذیری آداب و رسوم تات که از انگور به عنوان مهمدر اینجا سعی نموده

شهرستان نشأت گرفته را بیان نماییم. که این آداب و رسوم مربوط به ایام خاصی از آغاز پاییز به عنوان شروع سال کشاورزی، 

خواننده با خواندن آن  است. بینند؛گردد و مردم نتیجه زحمات خود را میجشن انگور برپا می بهار و تابستان به عنوان فصلی که

و در خواننده این انگیزه  گرددشود و این آشنایی باعث ایجاد ارتباط صحیح  با این مردم میبا بخشی از این آداب و رسوم آشنا می

به  گانی نگارندم، فرهنگ و اشعار اقوام مختلف همت گمارد. توصیهتر دربارۀ این آداب و رسوآورد که بیشوجود می را به

های مختلف فرهنگ و عوامل تأثیرگذار بر آن مندان به فرهنگ و رسوم اقوام مختلف ایرانی انجام پژوهش بر روی قسمتعالقه

 د.شوها میداشتن آنریزی جهت زنده نگاهاست. این امر سبب شناخت ما از این اقوام و برنامه
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